
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Smluvní strany:

DIČ: CZ00064581

a

č. účtu: 381610004/2700

bankovní spojení. PPF banka, as., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing Davidem Vorličkem, pověřeným řízením odboru informatických aplikaci 
Magistrátu hl. m Prahy

Číslo smlouvy Objednatele: INO/31/04/000024/2019

(dále jen ..Objednatel“)

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám 2. Praha I. PSČ: 110 01

IČO: 00064581

YOUR SYSTÉM, spol. s.r.o.
se sídlem: Turkova 23 !9/5b, 149 00. Praha 4 Chodov

IČO: 00174939. DIČ: CZ00174939

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C. vložka 72

bankovní spojeni: UniCředit Bank Czcch Republic, a s., 
zastoupená: RNDr Janem Huspekou

Číslo smlouvy Poskytovatele: -

(dále jen ..Poskytovatel“)

FkkhtNtekýj-,^ 12.'Ol 9
GtrtafiMt aliuíu imdňu

Plu^xilo: •mm

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu (dále jen 

„občanský zákoník") (dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazku v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zněni Smlouvy:

l čelem teto Smlouvy jc zajištěni realizace předmětu Veřejné zakázky dle 
zadavací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen .Zadávací dokumentace"), 
ij. zajištěni rozvoje informačního systému SYPOS. přičemž tato plněni jsou 
podiobněji specifikovaná v čl. 3 Smlouvy.
Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splněni zadaní Veřej ne 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 
dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v teto Smlouvě Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamena. 
že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně vykladu ustanoveni léto 
Smlouvy budou tato ustanoveni vykládaná tak. aby v co nejsiiši míře 
zohledňovala ucel Veřejné zakazky vyjádřený' Zadávací dokumentaci,
v případe chybějících ustanoveni této Smlouvy budou použita 
dostatečné konkrétní ustanoveni Zadávací dokumentace;

Objednatel dne 4. 12 2019 zahájil výzvou k podaní nabídek řízení na zadání 
veřejné zakazky s názvem „Rozvoj informačního systému SVPOS 2019" 
(dále jen ..Veřejná zakázka") dle zákona č 134/2016 Sb.. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .ZZVZ"). Na 
základě výsledků tohoto řízení byl Poskytovatel vyzván k uzavřeni této 
Smlouvy na plněni předntětu Veřejné zakazky.

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je oprávněn uzavřít 
tuto Smlouvu.

Objednatel prohlašuje, že:

1.1.1. ie veřejnoprávní korporací,
splňuie veškeré podmínky a požadavky v teto Smlouvě stanovené a je 
opiavnčn tuto Smlouvu uzavřít a řadnč plnit zavazky v ni obsaženo.

Poskytovatel prohlašuje, že:
splňuie veškeré podmínky a požadavky v teto Smlouvě stanovené a je 
opiavnčn tuto Smlouvu uzavřít a řadnč plnit zavazky v ni obsažene,
kc dni uzavřeni teto Smlouvy vůči nčmu není vedeno řízeni dle 
zakona č. 182/2006 Sb.. o upadku a způsobech jeho řešeni 
(insolvenční zákon), ve zněni pozdějších předpisů, a zároveň se 
zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím upadku 
bezodk ladně idiom to v at.



PŘEDMĚT SMLOUVY
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3.3 Objednatel se zavazuje zaplatil Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté plnění 
cenu dohodnutou v teto Smlouvě

Traun tato lo^ick é 1 to piano vat ti

Společné systémové požadavky

Ták ladě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli 
na rozvoj informačního

Poskytovatel se zavazuje zahájit realizaci Služby íDila) okamžikem účinnosti 
této Smlouvy a dokončit předmět smlouvy do 9 měsíců od nabyl) účinnosti této 
Smlouvy; nebude-li postupem dle této Smlouvy domluveno jinak

Místem plném dle této Smlouvy je Česká republika, zejména sídlo Objednatele 
a jeho jednotlivá pracoviště.

Se souhlasení Objednatele lze poskytovat plnění dle teto Smlouvy také 
vzdáleným přístupem.

na
plněni spočívající v realizaci kritických požadavků 
systému SYPOS v ob Listech:

Chemického ohroženi

v terminech

Poskytovatel se 
spočívající

Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízeni na zadáni Veřejné zakazky. která se pro úpravu 
vzájemných vztahu vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiarnč.

Objednatel se touto Smlouvou svazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou 
součinnost při poskytováni plněni Poskytovatelem v rozsahu, který- je stanoven 
v teto Smlouvě.

Poskytovatel se zavazuje

poskytovat plnění podle teto Smlouvy s péči rádného hospodaře dle 
podminek sjednaných v teto Smlouvě a v souladu s Technickou 
specifikaci, a to na svůj náklad a na své nebezpečí.

Dílo nebo jeho části předávat k akceptačni proceduře 
stanovených touto Smlouvou a v takové podobě, aby byla splněna 
požadovaná akceptačni kriteria.

odstranit jakékoli vady, jež ma Dílo či jiné plnční k okamžiku 
akceptace dle čl. 7 této Smlouvy, nebo které se vyskvinou v záruční 
době dle čl 9 této Smlouvy,
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splnění smluvních závazků
v teto Smlouvě, zej měna um, 

Poskytovatele bude včas infoiinovat o všech
z kontrolní činnosti, podnětech vlastních

organizační a 
se kterými byl

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemné navrhnout znič nu plnění. 
Žádná 7k smluvních stran vsak není povinna navrhovanou změnu akceptovat.

Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadu kteroukoliv smluvní 
stranou navrhovaných zrněn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele 
Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 pracovních dmi ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní 
strany druhé smluvní strano.

Jakékoliv změny technické specifikace 
s příslušnými ustanoveními 77\'7.

upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění 
jeho potenciální výpadky, jakož i poskytovat Objednateli veškere 
informace. které jsou pro plněni Smlouvy nezbytno,

neprodlené oznámit písemnou formou Objednateli překážky, kterc mu 
braní v plněni předmětu Smlouvy a výkonu dalších činnosti 
souvisejících splněním předmětu Smlouvy.

upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádné 
dle svých možnosti provést takové opatření, která liziko vzniku škod 
zcela vyloučí něho sníží;

dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, 
ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, 
seznámen nebo kterc jsou všeobecné známe,

postupovat při poskytovaní plněni podle teto Smlouvy s odbornou 
péčí a aplikovat procesy ,.best pra ctíce*'.

informovat Objednatele o plněni svých povinnosti podle teto Smlouvy 
a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv 
a plnění povinností smluvních stran,

zajistil aby všechny osoby podíleiící se na plnění jeho zavazků z léto 
Smlouvy, které se budou zdržoval v prostorách nebo na pracovištích 
Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, 
s nimiž Objednatel Poskytovatele předem obeznámil nebo kterc jsou 
všeobecné známě.

upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na 
nevhodnost pokynů Objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout ke
Po sk vtovatele úče Ino u souči nno st delmova nou
žc odpovědné zástupce 
orga niza čn íeli znič nác h. p oznatc íeli 
zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění předmětu této 
Smlouvy.



AKCEPTACE

7.1

7.2

7.3
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7.3.2.
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a akceptace 
Tento proces se bude 

opakovat, dokud Dílo či nebo dílci plnčni nesplní veškero požadavky dle teto 
Smlouvy

Objednatel je povinen akceptovat Dílo nebo dílčí plnění i tehdy, jestliže daný 
nedostatek nebyl způsoben Poskytovatelem, nebo byl nepodstatný, tzn. nemel 
vliv na řádné poskytováni či funkčnost plněni tak. jak jsou vymezeny v této 
Smlouvo.

Podmínkou pro akceptaci Díla nebo dílčího plnění je podpis akceptačmch 
protokolu ze strany Obiednatele. Ak cep lační procedura zahrnuje ověřeni zda 
Poskytovatelem poskytnuto dílčí plněni splňuje podmínky, k jcjicliz spinetu se 
Poskytovatel zavazal, a to porovnáním skutečných vlastností plnění s jeho 
závaznou specifikaci uvedenou v Technické specifikaci Jestliže plném splní 
kriteria akceptace, považuje se plněni za řádně ukončené a Objednatel je 
povinen ie převzít dle odst 7.4 této Smlouvy.

Poskytovatel ie povinen písemně informovat Objednatele, resp. jeho oprávněné 
osoby nejmenč 3 dni předem o terminu zahájeni akceptace. Objednatel je 
oprávněn se akceptace zúčastnit a osvědčit její konáni, a to formou 
akceptačniho protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních 
stran

Pii převzetí Díla v souladu s tímto článkem se Objednatel i Poskytovatel 
zavazují pod opsat příslušný akceptačm protokol, tj. potvrzení o předání a přijeti 
(převzetí) plnění Vzorový akceptačm protokol pro je součástí Přílohy č, 3 této 
Smlouvy

Jestliže Dilo nebo dilči plnění nesplňuje předpoklady uvedené vodst. 7,3. je 
Objednatel povinen bezodkladně po zjištění této skutečnosti doručit 
Poskytovateli písemnou zprávu (rozdílový protokol), ve které uvede a popíše 
veškeré jištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky 
Dila nebo dilčího plnčni bude provedena opětovně

Základním předpokladem pro řadne předaní Díla či dilčího plněni a jeho 
převzetí Obiednatelein, a to lónnou akceptačniho protokolu podepsaného 
oprávněnými osobami obou smluvních stran v souladu s odst. 7.7. teto 
Smlouvy, je skutečnost, ze

Poskytovatel provedl Dílo nebo určeno dílci plnčni,

Dílo nebo dílčí plnčni splňuje požadavky stanovené Objednatelem 
v Technické specifikaci.

budou splněny předpoklady uvedené v odst. 7 3, Objednatel se 
zavazuje v tomto termínu Dilo nebo dílčí plnčni převzit. Pokud Dílo nebo dilči 

tomto termínu nepřevezme, ačkoli jeho prevTetí bylo Poskytovatelem 
a 

v den následující po splnění předpokladu

plnění v
řádně umožněno, má se za to, že Dílo nebo dílčí plnění bylo řádně předáno 
O bj ed na telein převzato p i á v ě 
uvedených v odst. 7 3.



CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKYx.
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8 3.

8.4

8.5

8.6.

8.7
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9 1

9.2.

9.3.
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účet druhé
zaplacenou

Poskytovatel poskytuje záruku. že každá část Díla má ke dni jejich akceptace 
dle čl. 7 a dále po dobu 12 měsíců od akceptace poslední akceptované části 
plnění liinkčm vlastnosti stanovené v této Smlouvě.
Doba od zjištěni vady do jejího odstraněni 
nezapočítává.
Poskytovatel prohlašuje, žc veškero jeho plném dodané podle této Smlouvy 
bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plno výši Objednatele v 
případě. ze třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný narok plynoucí 
z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by narok třetí osoby vzniklý 
v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho

se do trváni záruční doby

Určení ceny
8.1. Cena plnění je tvořena cenou dle Předmětu této smlouvy a to plněním dle odst. 

3.1 této Smlouvy, které jsou specifikovány v Přfloze č, 2 teto Smlouvy.
Hrazení ceny

Cena za plněni dle teto Smlouvy bude Objednatelem zaplacena v souladu 
s platebními podmínkami stanovenými v tomto článku 8 Smlouvy.
Cena za Dílo (Služby) bude hrazena na zakladě faktury vystavené 
Poskytovatelem po podpisu příslušného akceptačniho protokolu dle čl. 7.
Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dni od vystavení 
faktury' Poskytovatelem Poskytovatel vystaví a odešle Objednateli fakturu za 
Dílo do 5 dnu ode dne úspěšné akceptace příslušného plněni bez vad dle čl. 7.
Všechny faktury musí splňoval náležitosti řádného daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb , ve zněni pozdějších předpisu (dále jen 
.zákon o DPH"k avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 
označení smluvních stran a jejich adresy. IČO. DIC. údaj o tom. že 
vystavovatel faktury- je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
označení teto Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a Ihůtu splatnosti faktury, označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na 
který- se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněno osoby.
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ni nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel opravněn vrátit ji ve 
Ihúté její splatnosti Poskytovateli V takovém případe se přeruší běh Ihúty 
splatnosti a nova Ihuta splatnosti počne běžet doručením opravené laktuiy.
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za 
okamžikem jejího odepsaní z účtu odesilatele ve prospěch účtu příjemce



9.4.

OPRÁVNĚNÉ OSOBVll).

(X HRANA INFORMACÍ11.

vědomy toho, že
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10 5. Smluvní stranv jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 
takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornil. Zmocněni zástupce 
oprávněno osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocněni.

zástupce 
stranu ve 
s plněním

oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení 
užívaní některého z plnění či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit ve 
spolupráci s Objednatelem na vlastní naklady náhradní řešení a minimalizovat 
dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plněni sjednanou podle této 
Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na 
náhradu škody.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí 
záručíu doby k Dílu požádal Poskytovatele o posouzeni Obiednatelem 
zamyšleno změny Díla. Poskytovatel se v takovém případe zavazuje bez 
7byiečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu 
funkčnosti 
jako časti 
prokázané 
Objednatel 
s instrukcemi
Poskytovatelem, zaruka za jakost Díla provedením teto zrněny zaniká.

10.1. Kazda zc smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popr. 
oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících 
teto Smlouvy.

10 2. Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškere úkony' 
v rámci a k cep lačníc h procedur dle této Smlouvy, zastupovat sírany 
vc změnovém řízem a připravovat dodatky ke Smlouvo pro jejich písemné 
schváleni osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo 
jejich zplnomocněným zástupcům.

10 3. Oprávněné osob v nejsou zmocněny k jednání, jez by mělo za přímý následek 
změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu

10 4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Prflozť č. 4 teto Smlouvy a jejich role 
stanoví tato Smlouva.

v rámci plném závazku z tétolil. Smluvní strany jsou si
Smlouvy:
11.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, 

které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
11.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat 

vědomou činnosti druhé strany nebo i jejím opominutím přistup 
k důvěrným informacím druhé strany

Poskytovatele
v ta kovem případe

z h led is k a za c hová ní řá d né 
Díla nebo některého z ostatních výsledků posky to váného plnění 
a jako celku a Obiednatel se zavazuie uhradil Poskytovateli 
učclnč vynaložené naklady takovéhoto posouzeni. Provcdc-li 
změnu Díla nad rámec posuzovaný Poskytovatelem. v rozporu 

Poskytovatele a nebo bez předchozího posouzení změny



Objednatele pod dodavatelé

1 1.3 4 Poskytovatele externí
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ve vztahu 
Poskytovatele.

vztahu

a pracovních 
strategie nebo

ve vztahu k důvěrným informacím 
Poskytovatelé Objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plněni léto Smlouvy nebo na plněni spojeným 
splněním dle teto Smlouvy, dúvčrnc informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupněni důvěrných informaci je v rozsahu 
nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou 
stanoveny smluvním stranám v teto Smlouvě.

112. Smluvní strany se zavazují, ze žádná z nich nezpřístupni třetí osobě důvěrné 
informace, které při plnění léto Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

11.3. Za třetí osoby podle odst. 13.2 léto Smlouvy se nepovažuj i:

11,3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení.

1 1.3 2. orgány smluvních stran a jejich členové.

1 1.3 3. ve vztahu k důvěrným informacím

114. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 
a povinnost chránil důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a tež z 
pil slušných p ra vnich před p isu. zej mc na p o vinno sti vy p ly vaj ici zc za k o na 
č 110/2019 Sb . o zpracování osobních údajů, ve zněni pozdějších předpisů 
Smluvní strany se v této souvislosti zavazuji poučit veškeré osoby, které se na 
jejich straně budou podílet na plnění teto Smlouvy, o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informaci a dále se zavazují 
vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinnosti všemi osobami 
podílejícími sc na plněni foto Smlouvy

115. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající 
strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich 
ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S 
výjimkou rozsahu kteiy je nezbytný pro plnění teto Smlouvy, se obě strany 
zavazují ncduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, 
nepředat jc třeti straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s 
výjimkou těch, kten s nimi potřebuji bvt seznámeni, aby mohli plnit tuto 
Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazuji nepoužit důvěrné informace druhé 
strany jinak, než za účelem plném této Smlouvy.

11.6. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak považují se 
za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly byl 
součástí obchodního tajemství, g například, ale nejenom, popisy nebo části 
popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how. informace o provozních metodách, procedurách 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 
jejich částí, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednáni s třetími 
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními 
partnery; o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejíchž 
zveřejněni přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
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117. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve fonné 
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích). je předávající 
strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu 
jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence 
takovéhoto upozornění vsak nezpůsobme zánik povinnosti ochrany takto 
po sk yinulýc h informac í.

11.8. Bez ohledu na výše uvedena ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, 
které:

] 1,8.5. mají byt zpřístupněny na zakladě zákona či jiného právního předpisu 
včetně práva LU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu 
veřejně moci.

11 9. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou sc považuji též případy, 
kdy tuto povinnost poruší kterákoliv zosob uvedených v odst 13 3. které daná 
smluvní strana poskvtla důvěrné informace druhé smluvní strany

II 10. Pomši-li Poskytovatel povinnosti vvplývající z této Smlouvy ohledně 
ochrany důvěrných informaci je povinen zaplatil Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.Kč za každé nikoliv nepodstatně porušeni takové povinnosti.

ll.ll. Ukončení učinnosti teto Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne 
ustanoveni tohoto článku 11 Smlouvy a jejich účinnost přctivá i po ukončeni 
účinnosti teto Smlouvy po dobu 3 let.

nezávisle a je to schopna 
informacemi třetí strany.
po podpisu léto Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, iež 
není omezena vrakovém na klada ni s informace mi.

teto Smlouvy tak. 
a s prodlením

11.8 3. jsou výsledkem postupu, při kterém k mm přijímající strana dospěje 
doložit svými zaznamy nebo důvěrnými

1 1.8 l. se staly veřejně známými, aniž by jeiich zveřejněním došlo k potušení 
zavazku přijímající smluvní strany či právních předpisů,

11,8.2. mela přijímající strana prokazatelné legálně k dispozici před 
uzavřením teto Smlouvy, pokud ta kove informace nebyly předmětem 
jiné, drive mezi smluvními stranami uzavřené smlouw o ochraně 
inlbrmac).

12.1. Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a předávat si veškere 
informace potřebné pro radne plněni svých zavazku. Smluvní strany jsou 
povinny infonnovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou byt důležité pro rádné plnění teto Smlouvy.

12 2. Smluvní stranv jsou povinny plnit sve zavazky vyplývající z 
abv nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů 
splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
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13.4, Smluvní strany 
odkladu na 
rádnému plnění 
maximálního úsilí 
k náhradě Škod v

a není ani v prodlení 
jejich splnění některá 7.

13.1. Každá ze stran je povinna nahradil působenou škodu v rámci platných 
právních předpisu a teto Smlouvy. Obě strany se zavazuji k vyvinuli 
maximálního úsilí k předcházeni škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

13 2. Žadna ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku včenč 
nesprávného nebo jinak chybného zadáni, které obdržela od druhé strany 
V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel 
s ohledem na svou povinnost poskytoval plněni s odbornou peci mohl a ntěl 
chyb no st takového zadání zjistit, smí sc ustanovení předchozí vety dovolávat 
pouze v případe, že na chybné zadám Objednatele písemné upozornil a 
Objednatel trval na původním zadání.

13 3. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu 
s plněním povinností dle této Smlouvy, bránila-li jí v 
překážek vylučujících povinnost k nahradě Škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

sc zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
vzniklé okolnosti vylučující povinnost k nahradč škody bránici 

této Smlouvy Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
k odvracení a překonání okolnosti vylučujících povinnost

12 3. Veškera komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle článku 10 teto Smlouvy, statutárních orgánu smluvních 
síran, popí*, jimi písemně pověřených pracovníků.

12.4, Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahuji k teto Smlouvě, 
nebo která mají by! učiněna na zakladě teto Smlouvy, musí byl učiněna v 
pisemne podobě a druhé straně doručena bud' osobně nebo doporučeným 
dopisem či jinou Ibnnou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou 
na titulní strance teto Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mu vliv na 
platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručeni prostřednictvím Faxu 
nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 léto Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu 
lze doručit zejména připomínky či výhrady v souladu s ustanoveními čl. 5 teto 
Smlouvy Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem 
prostřednictvím datové schránky.

12 5. Ukládá-li Smlouva doručit některý' dokument v písemné podobě, múze být 
doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako 
dokument aplikace MS Word verze 2010 nebo vyšší MS Excel 2010 nebo 
vyšší či ve formátu PDI na dohodnutém mediu.

12.6. Smluvní strany sc zavazuji, žc v případe změny sve poštovní adresy nebo c- 
niailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 
nej později do 3 pracovních dnu.
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14 3. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

14 1. V případe, že bude Poskytovatel v prodleni s dokončením Díla nebo jeho části 
oproti Ihútě dle odst. 4.1 léto Smlouvy nebo Ihútě stanovené na základě léto 
Smlouvy; vzniká Objednateli narok na smluvní pokutu ve výši 1,000.- Kč za 
každý započaty den prodleni.

14.2. Smluvní pokuty jsou splatné 30.

1.3 5. Kahlá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, 
že se jedna o porušení povinnosti, na kternu se vztahuje smluvní pokuta nebo 
Krcditacc dle čl. 14 teto Smlouvy, a to v čelem rozsahu.

den ode dne doaičcni písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve 
vvzvě uvedena Ihúta delší.

15.1. V případě. že v rámci poskytovaní Služeb Poskytovatelem dle teto Dohody 
nebo dílčí smlouvy vynikne dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 $b., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisu (dále ien "Autorský zákon"), k 
němuž je Poskytovatel oprávněn poskytnout licenci (dále jen "Dílo"), pak 
Poskytovatel ke dni akceptace Služeb, v jejichž rámci došlo ke vzniku Díla, 
bezplatné poskytuje Objednateli za nižc stanovených podmínek oprávněni k 
výkonu prava Dílo užít všemi způsoby uvedenými v £ 12 Autorského zakona 
(dále jen "Licence")

15 2. Licence podle článku 15.1 teto Dohody bude poskytnuta jako licence 
nevýhradní, časově omezena na dobu trvaní majetkových práv k dílu a platná 
na území Ceske republiky.

15.3. Objednatel není povinen Licenci využít.

15.4. Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla.
15.5. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku 15 Smlouvy je v plné 

výši zahrnuta v příslušné ceně za Služby podle teto Smlouvy.

15.6. Licence se ina za poskytnutou dnem vznikem Díla, vyjma případu kdy jde o 
Dilo. na jehož vznik Poskytovatel předtím Objednatele neupozornil a zároveň 
písemně informoval Objednatele, že s poskytnutím licence za podmínek 
stanovených v článku 15.1 teto Smlouvy nesouhlasí, v rakovém případě budou 
Smluvní strany v dobré víře jednat o podmínkách poskytnuti licence k takto 
vzniklému Dílu. Práva Objednatele dle čl. 15.7 teto Smlouvy nejsou dotčena.

15.7. Smluvní strany jsou v každém jednotlivém případě poskytnuti Licence 
oprávněny odchýlit sc od podmínek tohoto článku 15 vzájemnou písemnou 
dohodou



4.1.

Strana I 2

zákona č.
uveřejňovaní tčehto smluv

ustanoveni Smlouvy
z odpovědnosti za vady, nároku

v regjsim smluv dle

16.3. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankci odstoupil od teto Smlouvy 
v případě, že:
16.3 1. Poskytovatel opakovaně (alespoň 3x) v průběhu jednoho kalendářního 

měsíce poskytne vadné plněn), které muže reálné způsobit výpadek 
některého software Objednatele nebo jiného celého informačního 
systému v prostředí Objednatele či jeho podstatné časti, nebo

16.3.2. Poskytovatel opakované (alespoň 3x) v průběhu jednoho kalendářního 
měsíce poskytne vadné plnění, které způsobí výpadek některého 
software Objednatele nebo jiného celého infoímačního systému 
v prostředí Objednatele či jeho podstatné časti, nebo

16.33. Poskytovatel je v prodlení splněním povinnosti dle této Smlouvy déle 
než 30 dm a nezjedná nápravu ani do 15 dnů ode dne doručení 
písemného upozornění Objednatele na takové prodleni, nebo

16.3.4. dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informaci dle léto 
Smlouvy ze strany Poskytovatele, nebo

16.3.5. je rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo Poskytovatel sain podá 
dlužnický návih na zahájeni insolvenčního řízeni (ve zněm 
in sol ve nč n i ho zák ona): nebo

16.3.6. Poskytovatel vstoupí do likvidace.
16.4, Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodleni 

Objednatele se oplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu 
delší než 30 dnů. pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke 
splněni povinnosti, přičemž tato Ihúta nesmi být kratší než 15 dnu od doručeni 
takovéto výzvy.

16 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zakona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících 
dúvčm pro elektronicko transakce, ve znčni pozdějších předpisu, do teto 
smlouvy a všech jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součást) jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů Koncích v souhrnu 
smlouvu), oběma Smluvními stranami.

16.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jeiiho uveřejněni
340/2015 Sh . o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

a o icgistai smluv (zákon o registru smluv), vc 
znění pozdějších předpisu. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou dle odsr 

Ukončením účinnosti teto Smlouvy nejsou dotčena 
tykající se převodu vlastnického práva, nároků 
plynoucích zc zámky, nároku z odpovědnosti za škodu a nároku zc smluvních 
pokut, ustanoveni o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy
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17 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené 
řídi občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

17 2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných 
sporu vzniklých na zaklade teto Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvo ti, 
včetně spoďi o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve 
smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců 
Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný 
soud Ceske republiky.

18.2. Veškera práva a povinnosti vyplývající z 
povaha těchto práv a povinnosti nevylučuje, 
stran

18 3. Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

18 4. Nedílnou součást Smlouvy tvoři tyto příloh v*

16 5. Učmky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručeni písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

16.6. Ukončením účinnosti léto Smlouvy neisou dotčena ustanoveni Smlouvy 
tykající sc licenci, zánik, nároku z vad, povinnosti k nahradč škody a nároku ze 
smluvních pokut, ustanovení o ochraně informaci, ani další ustanoveni a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá. že mají trvat i po zániku účinnosti této 
Smlouvy.

18 1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o
Smlouvy a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o 
předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatku teto Smlouvy 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran

teto Smlouvy přecházejí, pokud to 
na právní nástupce smluvních
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Ing. David Vorlíček
pověřeny řízením odboru informatických 

aplikaci MIIMP

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Jan
Huspeka
RNDr. Jan Huspeka

jednatel

Digitálně podepsal
Jan Huspeka
Datum: 2019.12.16 
13:58:18+01'00’

18.5. V případě rozporu mezi textem teto Smlouvy a textem přílohy má přednost 
ustanoveni textu této Smlouvy.

18.6. Smluvili strany prohlašuji že si tuto Smlouvu přečetly, že sjejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ni připojuji svoje podpisy

18.7. Poskytovatel výslovně souhlasí s tim, aby tato Smlouva, včetně všech jejich 
změn a dodatků, byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, 
která je veřejně přístupná. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tim, aby tato 
Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků, údajů o výši skutečně uhrazené 
ceny za plněni Veřejné zakázky a seznam subdodavatelů Poskytovatele, byly v

v registru smluv dle zákona č. 
některých smluv, 

registru smluv), ve

plném rozsahu zveřejněny Objednatelem
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
zněni pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich 
užili a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
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Technická specifikace

Popis současného stavu systému SYPOS:

♦ školská a zdravotnická zařízení, kdv jednotlivým organizacím/poskvtovalelum 

zdravotních služeb umožňuje vytvářet strukturované plány pro případ vzniku 

mimořádné události nebo krizové situace a současné poskvluje MHMP, HZS a 

ZZS HMP souhrnné výstupy a přehledy pro potřebu strategického, ale i 

operativního rozhodování v rozsahu:

o Správa a evidence informací o školských zařízeních

■ Zpracování Plánu opatření

■ Zpracování Plánu krizové připravenosti školských zařízení 

o Správa a evidence informací o vybraných poskytovatelích zdravotních

služeb a zdravotnických zařízeních

• Zpracováni traumatu logických plánů zdravotnických zařízení dle 

vyhlášky c. 101/2012 Sb. a zákona c. 372/2011 Sb.

• Chemické ohrožení, určené pro modelováni úniku chemických látek v rozsahu: 

Výpočty1 havarijních projevu scénářů chemických havárii (jednorázový a 

kontinuální únik, únik otvorem, požár louže aj.).

Modelováni havarijních událostí: výbuch par, šíření toxické látky, požáry. 

Predikce dosahu zdraví a majetek ohrožujících projevu, jako jsou dosahy 

toxických koncentrací, přetlaku nebo tepelné radiace.

Základní evidence objektu a zařízení, ve kterých jsou dislokovány 

chemické látky

Základní pasportv provozoven a objektu

Informace v kontextu zákona o prevenci závažných havárií 

Správa informací o ohrožení a rizicích na území a jejich reflexe ve 

zpracovávaných plánech

Uživateli systému jsou pracovníci MHMP, HZS a dalších složek IZS, krizoví pracovníci 

MG, poskytovatelé zdravotních služeb na území HV1 P, skol v a školská zařízení na území 

HM P. Celkový počet uživatelů k 31. 8. 2019 je 833.

SYPOS je provozován MHMP, systém je budován a aktivně rozvíjen od roku 2000 pro 

potřeby zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Systém je 

využíván pro tyto oblasti:



Předmět plnění:

Předmětem plněni je realizace kritických požadavků v oblastech:

Ad) Chemic ké ohrožení:

Ad) Traumatu logické plánování (zdravotnická zařízeni)

určitém sloupci tabulky do
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Ad) Sodečné svs ternové požadavky:

Generování dokumentů

Chem ic*kého ob rození
Tra li m ato log ic kéh o p lán o van í

Společné systémové požadavky

■ Implementace funkce pro rozlisování, jestli konkrétní zdravotnické zařízení 

zpracovává / nezpracovává traumatologický plán prostřednici vím IS SYPOS (úprava 
aplikačních lormulářů a labulámího výpisu).

• Implementace lunkce pro management Objektů a zařízení - zařazování do skupiny 

A/B/nezjřazeno hromadným výběrem, hromadné akce změny údajů

• Implementace rozšíření evidovaných údajů u objektů a zařízení o agregované 

informace o oh rožení:
• dosah zraňujících projevů možné havárie

• dosah smrtících projevů možné havárie
• d osa h d Ic vy počtu m c t odou vy h lá š k y 22 6/2015 S b. (m etod a O PT1ZO \)

■ Implementace výpočtu „zón ohrožení" metodou dle vyhlášky 226/2015 Sb. (metoda

OPTIZON):

• analytická funkce zpřístupněná na „rozčešiniku" objektu / provozovny

• uživatel bv zaškrtl, které zdroje rizika (chemické lálkv v konkrétních množsl vích) 

mají byl do vypočtu zahrnuty a systém vypočte zóny
• zóny bude možné vizualizovat na rozcestníku provozovny a v havarijní kartě 

objektu

• U pdatc podkladové databáze nebezpečných chemických látek (zdrojová data M EDIS- 

ALARM).

■ Podpora pro vkládání titulků (pro číslovaný seznam) u tabulek pří generování 
doku mentu,

■ Podpora pro vložení číselného součtu hodnot v

gen ero van éh o d o k u m en t u,
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Součástí dodávky je dále aktualizace dokumentace a školení dotčených uživatelů, 
projektové řízeni.

• Podpora pro konfigurovatelné velikosti iontů při vkládání textu do generovaného 
dokumentu.

Bezpečn ost

■ Implementace nadstavby pro podporu bezpečnostních roli

♦ Možnost přiřadit uživatelskému účtu jednu nebo více bezpečnostních rolí
♦ Možnost propojit bezpečnostní roli s jednou nebo více současných skupin pro 

definici oprávnění.

• Implementace nové politiky hesel dle požadavků zadavatele

♦ Heslo musí být dlouhé alespoň 8 znaků a musí obsahovat znaky alespoň ze 3 
následujících skupin: velké písmeno, malé písmeno, číslo, speciální znak: A+-

Mana, vizualizace

• Podpora pro projekci I'PSC:5514 v rámci aplikačního jádra a OGC serveru.

• Podpora pro uživatelsky definovanou rotaci ikonky (např. vjezd do areálu).

• Podpora pro oddělenou vizualizaci dosahu verbálního a varovného signálu s 
použitím vizualizace definované v pokvnu GH HZS ČK č. 1 /2019 .



PŘÍLOHA Č. 2

Cena

Veškeré níže uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Služba Cena za 1 MD

I
10 690,00 Kč 684 160,00 Kč64

2
10 690,00 Kč 128 280,00 Kč12

3
10 690,00 Kč 192 420,00 Kč18

4 Mapa, vizualizace 10 690,00 Kč 299 320,00 Kč28

5 Itezpečnost 10 690,00 Kč 459 670,00 Kč43

6 10 690,00 Kč 85 520,00 Kč8

1 849 370,00 KčCena celkem
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Trau matologické 
plánování

Generování 
dokumentu

Společné 
požadavky

Počet
MD

Cena celkem
|bez DPH|

Chem ické ohrožení
a ROZEX



PŘÍLOHA Č.3

Akce ptač ní protokol o převzetí plnění

Akceptační protokol

PROJEKT

Rozvoj informačního systému SYPOS 2019

Smlouva / číslo
např. služba, aplikace, dokumenty (naptat konkrítní)

např. ukonlení etapy, dokanteni milníku

např. předáni dokumentace, CD i aplikací, tptdtíni aplikace,..

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

Sídlo

1CO
neoba měděná ve smítané
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PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE 
GA
G

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR INFORMATICEÝCH APLIKACÍ

Předmět dodávky, 
p I ri ě II í (podle stnlou vy)

Důvod akceptace

Forma akceptace

Odpovědná osoba

Funkce

Zpracovatel protokolu

Číslo protokolu

Identifikace projektu

Název projektu

Zkratka

na qikladí je!»~ k akceptaci docháetf

OBJEDNATEL

Název

Mariánské nám. 2, Praha l,PSČ: 110 01

00064581

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ
popi, jiný dokument,

Vedoucí projektu za
HMP



POSKYTOVATEL

Název

Adresa

ICO 00174939

SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Seznam akceptovaných a řešených rozvojových požadavku

Popis požadavku Věcný garant Podpis

SEZNAM ZÁVAD

č. ZAVADA Popis závady Termín odstraněni

i.

2.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtněte)

Při akceptaci nebyly zjištěny zavady.
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Osoba zodpovědná za 
odstranění

ID
požadavku

Odpovědná osoba

Funkce

Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. 
Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. 
Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

RN Dr. Jan Huspeka

Jednatel

YOUR SYSTÉM, spol. s.r.o

Tiirkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 Chodov



SCHVALOVACÍ TABULKA

Jméno a příjmení Datum Podpis

Jméno a příjmení Datum Podpis
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OBJEDNATEL
Oprávněná osoba 
uvedená ve smlouvě

POSKYTOVATEL
Oprávněná osoba 
uvedená ve smlouvě



PŘÍLOHA Č. 4

Oprávněné osoby

Ta Objednatele

Ve věcech smluvních:

E-mail

Oprávněná osoba E-mail*

E-mail

L- mail*

Za Poskytovatele

Oprávněná osoba

E- mail:
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Jíněno a příjmem: Mgr Mamo Klimakovský
Ictb n:

Jméno a příjmem: Miroslav Váňa 
Telefon

Jméno a příjmem: Inu. Milan Kasan
Te lelb i

Ve věcech technických:

Jméno a příjmení: Ing Libor Cech 

e lefo n:

Jméno a příjmem: Ing David Vorličck 

elelbn:

i. Opravné osoby
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